IV BIESZCZADZKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ
„BIESY i CZADY” – USTRZYKI DOLNE ‘2011
REGULAMIN
ORGANIZATOR: Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny oraz Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych działające przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 – Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych, ul.
Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. (0-13) 461-16-05, e-mail: skkt@poczta.onet.pl
WSPÓŁORGANIZATORZY: Zespół Szkół Publicznych nr 2 – Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych, Oddział
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie.
CEL:
- upowszechnienie turystycznych imprez na orientację – marsze na orientację,
- rozwijanie umiejętności orientowania się w nieznanym terenie,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- czynny wypoczynek uczestników,
- rozwijanie wrażliwości ekologicznej na otaczający nas świat,
- poznanie środowiska geograficznego okolic Ustrzyk Dolnych,
- promocja regionu,
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów,
TERMIN: 6-8 maja 2011 r. (piątek-niedziela)
BAZA: Internat Zespołu Szkół Publicznych nr 2 – Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych, ul. Dobra 6
KATEGORIA I FORMA:
TD (urodzeni w roku 1998 i młodsi) – zespoły 2-osobowe,
TM (urodzeni w latach 1995-97) – zespoły 2-osobowe,
TJ (urodzeni w latach 1992-94) – zespoły 1- lub 2-osobowe,
TS (urodzeni w roku 1991 i starsi) – start indywidualny,
Razem: 4 etapów marszów na orientację (4 × 2 pkt. = 8 pkt. do OInO)
RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:
6 maja (piątek):
- od godz. 1700 – przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników w bazie zawodów,
- godz. 1930 – rozpoczęcie „IV Bieszczadzkich Marszów na Orientację – Biesy i Czady ‘2011”
- godz. 2000 – wyjazd na start do I etapu marszów na orientację (etap nocny),
7 maja (sobota):
- godz. 900 – wyjazd na start do II oraz III etapu (etapy dzienne),
- godz. 1600 – obiad w bazie zawodów (tylko dla zawodników nocujących w bazie zawodów!),
- godz. 2000 – wyjazd na start do IV etapu (etap nocny),
8 maja (niedziela):
- godz. 900 – 1030 – zakończenie i podsumowanie „IV Bieszczadzkich Marszów na Orientację – Biesy i Czady ‘2011”,
- godz. 1030 – 1100 – wykwaterowanie i opuszczenie bazy zawodów,

ŚWIADCZENIA:
- dwa noclegi w warunkach turystycznych w Internacie (pokoje 4- i 5-osobowe) (bez pościeli – należy posiadać własny śpiwór),
dostęp do kacika z czajnikiem elektrycznym, dostęp do prysznica,
- dla zawodników nocujących w bazie zawodów gorący posiłek (obiad) w dniu 7 maja (sobota),
- materiały z zawodów – komplet map dla każdego uczestnika,
- potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację (łącznie 8 punktów),
- dyplomy i nagrody dla najlepszych w poszczególnych kategoriach startowych,
- bezpłatny udział w kolejnej edycji „Bieszczadzkich Marszy na Orientację” dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
ZGŁOSZENIA: do dnia 4 maja 2011 r. (środa) należy przesyłać na załączonym formularzy na adres: skkt@poczta.onet.pl (po
4 maja nie przewidujemy przyjmowania jakichkolwiek zgłoszeń na zawody!)
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
WPISOWE:
wpisowe dla uczestników
kategoria
wpisowe
wpisowe dla członków PTSM
nie korzystających z noclegu
TD
35,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
TM
35,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
TJ
40,00 zł
35,00 zł
15,00 zł
TS
45,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
- możliwość bezpłatnego udziału w zawodach mają zwycięzcy poszczególnych kategorii startowych podczas „III Bieszczadzkich Marszy na Orientację”: Bajor Katarzyna, Dziechciarz Dawid, Grześkiewicz Michał, Kusiak Andrzej, Łyżeń
Patrycja, Otręba Karol, Pawlica Łukasz
Wpisowe wpłacamy na miejscu przy zgłoszeniu się na zawody.

WAŻNE: każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest posiadać:
- legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości,
- wyżywienie poza gwarantowanym obiadem uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie,
- ubiór turystyczny nie krępujący ruchów, nadający się do poruszania w lesie, przy każdych warunkach pogodowych,
- kompas i latarkę (przynajmniej po jednym na zespół), kątomierz, linijkę, ołówek, strugaczkę,
- śpiwór na nocleg w bazie zawodów oraz wszystkie potrzebne przybory toaletowe,
- uczestnicy zawodów ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
- udział w zawodach jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu,
- zawody odbędą się bez względu na panujące warunki pogodowe,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie „Karty Turysty” oraz wszelkich poleceń organizatorów,
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